Пловдив отбелязва „ Европейска седмица на мобилността“

16 - 22.09.2020г

Oт днеc, 16 cептемвpи, започва 19-тото издание на Евpопейска седмица на мобилността. Това е издание на
Европейската комисия за насърчаване на чиста и устойчива градска мобилност. Детска гадина «Наталия», гр.Пловдив
ежегодно се включва в инициативите , свързани с безопасността на движение и чистотата на околната среда.
С кампанията «Европейска седмица на мобилността» община Пловдив се стреми да насърчи участието на
обществеността в използване на алтернативни методи на придвижване в града вместо автомобил. Популяризират се
множество ползи за околната среда и здравето на хората. Европейската комисия е определила за 2020 година
кампанията „Чиста мобилност за всички“ да се проведе под мотото „Избери как да се придвижваш“.

Нашето здраве
зависи и от чистотата на въздуха!

• Чрез начина си на придвижване всеки един човек може да направи малки стъпки, така че да спомогне за предотвратяване на
замърсяването на природата! Големите градове буквално се задушават от изгорели газове, особено в пиковите часове на натоварен
трафик. Важно е автомобилите да бъдат поддържани в изправност, а ние да подбираме начина си на придвижване, така, че да
намалим вредата за хората.

• В търсене намаляването на вредните емисии, хората измислиха електрически и хибридни автомобили, безоловния бензин и
започнаха да се придвижват с велосипеди, пеша или с градски транспорт. Със сигурност, ако се движим пеша или по новите,
градски алеи с велосипед или градски автобус ще спестим много вредни емисии, изхвърлени във въздуха на града ни и разбира се ще дишаме по-спокойно.
• Много често можем да видим шофьорите да споделят един автомобил с приятели, вместо всички да използват своите автомобили.
От една страна, това е по-икономично, а от друга предотвратява замърсяването на въздуха.
• Така, че ние избираме дали да разширим или ограничим замърсяването на въздуха в природата! Нужно е да предадем нашите
знания и умения и на децата, които са бъдещите пазители на планетата и да им дадем пример с поведението си.

Инициативи на ДГ „Наталия“
за седмицата на мобилността 16-22.09.2020г.
• 16.09.2020г- информационна кампания за децата и родителите
• 17.09.2020г.- изложба на тема „Разходка с велосипед“ или „Моят чист роден град“ Децата
може да рисуват по темите вкъщи или да рисуват в детската градина. Творбите ще бъдат
подредени в изложба на 17.09.2020г.
• 18.09.2020г- Ситуации по БДП по групи
• 21.09.2020г.- „На детска градина с велосипед“
Колко хубаво би било, ако детето ви пристигне на детска градина с велосипед! Ние ще се
погрижим да организираме весели и забавни игри на двора с велосипеди или тротинетки.
• 22.09.2020г.– „Ден без автомобили“
Призоваваме родителите при придвижване из града да се движат пеша, с велосипед или с
градски транспорт.
Какво ще постигнем? Деца, родители, учители ще добием повече знания и умения за
безопасно движение, за чистотата на въздуха в околната среда и ще се погрижим за здравето
на всички и града ни!

• Избери как да се придвижиш, за да опазиш въздуха чист!

